
 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CONSELHO SUPERIOR 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Superior realizada no dia 

vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte um. Presentes todos os 
conselheiros. A reunião ocorreu por via remota, em videoconferência, pela 

plataforma Zoom, com transmissão ao vivo pelo canal da Defensoria Pública 

no YouTube. A sessão foi aberta pelo Presidente do Conselho Superior, o 
Defensor Público-Geral Rodrigo Pacheco que agradeceu a presença de todos e 

todas. Ato contínuo foi iniciado o julgamento dos processos: E-

20/001.010605/2019 Liminar (Afastamento de 

titularidade). Requerente: Lívia Corrêa Batista 
Guimarães. Relatora: Raphaela Jahara. Trata-se de afastamento da defensora 

requerente. Foi aprovado por unanimidade o voto da Relatora com 

confirmação da liminar e afastamento por um ano e seis meses. E-
20/001.001005/2021 (Promoção de Defensor Público). Requerente: COMOV. 

Relator: Rômulo Araújo. Trata-se da promoção de 04 (quatro) defensores 

públicos para a Classe Intermediária. Foi aprovado por unanimidade o voto 
oral do relator aprovando a promoção dos Exmos. Srs. Defensores à classe 

intermediária a partir de 01 de março de 2021. Passou-se ao julgamento 

dos PI’S: E-20/001.008634/2020 (CEDAE – abastecimento de 
água). Requerente: NUDECON. Relatora: Fátima Saraiva.  Trata-se de 

procedimento de instrução para ação civil pública por prejuízos causados aos 

consumidores por conta da crise de abastecimento de água nas cidades do 

Rio de Janeiro e Nilópolis. Foi ajuizada a ação civil pública (0284357) de 
2020, bem como a execução coletiva provisória (028223). Considerando que 

há ajuizamento da ação civil pública e de execução provisória pela Defensoria 

Pública e Ministério Público, a relatora votou para devolver o procedimento 
para manutenção do órgão com recomendação para casos semelhantes. Voto 

da relatora aprovado por unanimidade. A relatora vai modificar o voto e 

juntar no sei. Sorteio de relator: E-
20/001.003647/2020 (Consulta). Requerente: Adriana Araújo João. 

Relator Sorteado: Marcelo Leão. E-20/001.010888/2019 (Providências com 

intuito de impedir o desmonte da estrutura do 
CEJA). Requerente: CONUPED. Relatora sorteada: Juliana Lintz. E-

20/001.008160/2020 (requerimento de alteração em parte do disposto na 

Deliberação 130/2018). Requerente: Luis Felipe Drummond da Cunha.  

Relatora sorteada: Paloma Lamego. E-20/12026/2010 (Comunidades 
Quilombolas: Cambucá, Batatal, Aleluia e Conceição do 



 
 

Imbé). Requerente: NUDEDH. Relator Sorteado: Rodrigo Pacheco. Em 
assuntos gerais o Conselheiro Rômulo Araújo aproveitou os assuntos gerais 

para sugerir que seja realizada uma reunião extraordinária do Conselho 

Superior para esclarecer e tirar dúvidas sobre o XXVIII Concurso Para 

Ingresso Na Classe Inicial Da Carreira Da Defensoria Pública Do Estado Do 
Rio De Janeiro. Conselheiro João Helvécio também pontuou as suas 

colocações sobre o concurso. Em seguida, a sessão foi encerrada pelo 

presidente do Conselho Superior, Rodrigo Pacheco, que agradeceu a 

participação de todos e todas. 

 

 


